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   Fløng, den 20. august 2020. 

 

 

Kære medlem af Operaforeningen 

 

Efter den noget kaotiske afslutning af vores 2019/20 sæson med aflysning af alle vore arrangementer efter den 10. 

marts 2020 på grund af Covid-19, forsøger vi nu at få nogle arrangementer på plads for sæsonen 2020/2021. Vi 

håber, at den kommende tid vil give mulighed for endnu flere arrangementer i operaens verden.  

 

Indtil videre er der tale om billetreservationer med forbehold bl.a. på grund af de foranstaltninger, der p.t. gælder 

her i landet og i Sverige. Det betyder, at antallet af billetter på det enkelte teater er begrænset og en 

forværring/forbedring af situationen kan ændre udbuddet af billetter. Vi kan derfor ikke garantere, at vi kan få det 

antal billetter vi har reserveret, så i enhver henseende er det som altid "først til Mølle".  

  

Vi håber og tror på, at der bliver tale om en forbedring, så vi kan få gang i operaoplevelserne igen! 

 

På bestyrelsens vegne  

Per Fuhrmann    

  

 

Operaforeningens Kalender 

28. august 2020 Sidste frist for bestilling og betaling af billetter  til Malmø, Albertslund og Hvalsø. 

30. oktober 2020 Albertslund Musikteater - Verdi's "Rigoletto"   

7. november 2020 Malmø Opera (lille scene) - Mozart's "Cosi fan tutte" 

22. november 2020 Operabio i Hvalsø Mozart's "Figaros Bryllup"   

6. december 2020 Malmø Opera - Verdi's "Falstaff" 

29. januar 2021 Gl. Scene - koncert med Operaakademiets elever. (Udbyders senere på året) 

27. februar  2021 Albertslund Musikteater - Poul Schierbeck's "Fête Galante"   

 

Kommende arrangementer m.v. 

 

Albertslund Musikteater. Vi har reserveret 32 billetter til hver af de udbudte forestillinger. 

 (Den JyskeOpera’s turneforestillinger). 

 Verdi's  "Rigoletto" den 30. oktober 2020.  
 Poul Schierbeck's "Fête Galante" den 27. februar 2020. (forsættelse af præsentationen af 

gamle danske operakomponister) 

Billetprisen er 260 kr. pr. styk. Kun halvdelen af teateret pladser bliver sat salg. Bestilling af billetter på 

opera@mail.dk med angivelse af navn, forestilling og antal billetter med samtidig betaling af billetter på 

foreningens konto 4448 0016  727 687. Sidste frist for bestilling og betaling af billetter 28/8 2020.
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Nyhedsbrev nr. 87 side 2. 

 

 

Malmø Operaen  Vi har reserveret henholdsvis 20  (den 7/11 2020) og 35 (den 6/12 2020) billetter til 

hver af de 2 meget spændende operaforestillinger i Malmø. 

 Mozart's ”Cosi fan tutte" -  lørdag den 7. november 2020. Forestillingen er en kammeropera 

med unge operasangere i en utraditionel opsætning. Billetprisen er 200 danske kr. pr. person. 

Transport til Malmø i privatbiler.  

 Verdi's "Falstaff" -  søndag den 6. december 2020 kl. 16.00.  Billetprisen er 430 danske kr. 

pr. billet. Alt efter hvor mange der tilmelder sig ,vil vi arrangerer transport i enten bus eller 

privatbiler. Evt. spisning tager vi stilling til senere. 

Bestilling af billetter på opera@mail.dk med angivelse af navn, forestilling og antal billetter med samtidig 

betaling af billetter på foreningens konto 4448 0016 727 687. Sidste frist for bestilling og betaling af 

billetter m.v. er den 28/8 2020. Også i Malmø er det kun et begrænset antal pladser, der bliver sat til  

salg.  

Operabio i Hvalsø 

Operabio har indtil videre suspenderet programmet for 2020/21. I stedet bliver der indtil 1 januar 2021 

udbudt "gamle opsætninger" fra the Met. De fleste af de udbudte forestillinger har vi allerede set i 

Operaforeningen. Vi har derfor valgt 

 

Mozart's "Figaros Bryllup" fra 2014 søndag den 22. november 2020. Prisen for billet og fortæring 

incl. et glas vin eller lign. er 275 kr. Vi forsøger at få maden serveret som portionsanrettet. Der bliver 

kun solgt 58 pladser i teateret (halvdelen) 

Bestilling af billetter på opera@mail.dk med angivelse af navn, forestilling og antal billetter med samtidig 

betaling af billetter på foreningens konto 4448 0016 727 687. Sidste frist for bestilling og betaling af 

billetter m.v. er den 28/8 2020.  

Det kongelige Teater 

Vi har fravalgt en egentlig operaforestilling i år. Det skyldes, at vi kun kunne få meget dyre A-billetter på 

parket (bagerst!)  til den forestilling, vi forsøgte at få billetter til (Verdi's "Simon Boccanegra")  

Hvis begrænsningerne i forbindelse med Covid-19 ændres, vil vi forsøge at få billetter senere på året. 

 

Vi har reserveret 30 billetter til Operaakademiets koncert den 29. januar 2021. Billetterne bliver 

udbudt senere på året. 

 
       
           

                                                                                                                


